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وزير الدفاع: توفير البيئة املالئمة حلماة الوطن 
لتمكينهم من البذل والعطاء ورفع درجة جاهزيتهم

عبدالهادي العجمي

 أكــد وزير الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي حرص واهتمام 
الــوزارة على املضــي قدما في 
استكمال تنفيذ خطط وبرامج 
اإلنشــاء والتأهيــل واإلعــداد 
للمبانــي واملنشــآت اإلداريــة 
والرياضيــة والتدريبيــة في 

جميع املعسكرات.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
للشــيخ عبداهللا الصباح نقله 
بيان صحافي صادر عن رئاسة 
األركان العامة للجيش في إطار 
الزيــارة التفقدية التي قام بها 
أمس إلى مدفعية القوة البرية 
رافقــه فيهــا رئيــس األركان 
العامــة للجيش الفريق الركن 
خالــد الصالــح الصباح وعدد 

من كبار قادة اجليش.
وأوضــح الشــيخ عبداهللا 
العلــي أن ذلك احلــرص يأتي 
ســعيا من الوزارة إلى توفير 
البيئة املناسبة واألجواء املالئمة 
حلمــاة الوطــن من منتســبي 
اجليــش الكويتــي والتــي من 
شــأنها أن متكنهم مــن العمل 
والبذل والعطاء ورفع مستوى 
ودرجة جاهزيتهم واستعدادهم.
وأعــرب عن ســعادته مبا 
شــاهده مــن مســتوى متقدم 
ومهارة عالية ملنتسبي املدفعية 
والتي هي نتاج عملهم املخلص 
وجهدهــم الكبير في التمارين 
والتدريبــات واملنـــــــاورات 
العسكرية بالتعاون والتنسيق 
القــوات املســلحة بالدول  مع 

الشقيقة والصديقة.
بالــروح املعنوية  وأشــاد 
العالية واالستعداد واجلاهزية 
التي يتمتــع بها رجال القوات 
املسلحة، مقدرا أمانة املسؤولية 
امللقاة على عاتقهم وما يقدمونه 
من بطــوالت وتضحيــات في 
سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ 

أمنه واستقراره.
ونقل الوزيــر العلي خالل 
الزيارة حتيات وتقدير صاحب 
الســمو األميــر القائــد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، ورئيس مجلس 
الــوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، ملنتسبي 
اجليش نظير عطائهم الالمحدود 
وإخالصهــم وتفانيهم في أداء 
املهام والواجبات املوكلة إليهم.
وأعــرب الشــيخ عبــداهللا 
العلــي عــن فخــره واعتزازه 
البطولــي واملتميــز  بالــدور 

ووحــدة املصير املشــترك بني 
البلدين الشقيقني.

ولفت إلى أنها تأتي ترجمة 
ملفهوم التعاون والعمل اجلماعي 
بــني اجلانبــني وتؤكــد مبا ال 
يدع مجاال للشــك على أن أمن 

واســتقرار اململكة هو من أمن 
واستقرار الكويت.

وكان في استقبال الوزير 
لدى وصوله مساعد آمر القوة 
البرية العميد الركن عبداهللا 
اجلبعة وعدد من قيادات القوة، 
إذ استمع في مستهل زيارته 
إلى شــرح مفصــل قدمه آمر 
مدفعيــة القوة البرية العميد 
الركــن بشــر النهــام أوضح 
مــن خاللــه طبيعــة املهــام 
والواجبات املنوطة باملدفعية 
والتماريــن والتدريبات التي 
تقــوم بتنفيذهــا باإلضافــة 
إلــى دورهــا ضمــن القــوات 
الكويتية املشاركة في عملية 
(إعادة األمل) باململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
كمــا قــام الوزيــر بجولــة 
شملت مشاهدة عرض ألسلحة 
املدفعية باإلضافة إلى االطالع 
على املشاريع املتنوعة والتي 
تقوم بتنفيذها هندسة املنشآت 
العسكرية في معسكر مدفعية 
القوة البرية تضم مباني إدارية 
ومرافق رياضية ومهاجع إعاشة 

ملنتسبي املدفعية.

أشار إلى استكمال تنفيذ خطط وبرامج التأهيل واإلعداد للمباني واملنشآت بجميع املعسكرات

وزير الدفاع الشيخ عبداهللا العلي خالل تفقده مدفعية القوة البرية

ملدفعيــة القــوة البرية ضمن 
مشــاركة القوات الكويتية في 
عملية (إعــادة األمل) باململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة 
والتــي تعكس عمــق الروابط 
التاريخية والعالقات األخوية 

وزير الداخلية: نخوض حربًا شرسة ملكافحة 
املخدرات ولن نسمح باملساس بشبابنا

ترأس النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد 
االجتماع األول للجنة العليا 
للحملــة الوطنيــة ملكافحــة 
املخدرات وتوفير مواقع لعالج 

وتأهيل املدمنني.
وقد استهل الشيخ طالل 
اخلالد اجتماع اللجنة العليا 
باســتعراض أهداف احلملة 
الوطنية ورؤيتها التي تقوم 
على ٣ محاور رئيسية وهي 
التوعية مبخاطــر املخدرات 
وآثارها واملكافحة والقضاء 
على هــذه الســموم وأخيرا 
العالج ملن ابتلي بهذه السموم 
وتأهيلهم من جديد لالنخراط 

باملجتمع بعد التشافي.
وشدد على أهمية التعاون 
وبذل كل اجلهود حملاربة هذه 
اآلفة وهذا اخلطر املدمر الذي 
يداهم مجتمعنا واملجتمعات 
اخلليجية كافــة، مؤكدا أننا 
لن نسمح باملساس والضرر 
بأبنائنــا وشــبابنا وســلب 

مستقبلهم.
وأكــد خــالل االجتمــاع 

النائــب األول  واختتــم 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية حديثه بشكر اجلنود 
املخلصني الذين يعملون في 
القطاعات واجلهات  مختلف 
احلكوميــة ملنــع دخول هذه 

السموم إلى وطننا الغالي.
وقــد جــاء قرار تشــكيل 
للحملــة  العليــا  اللجنــة 
الوطنية ملكافحــة املخدرات 
وتوفير مواقع لعالج وتأهيل 
املدمنني برئاسة النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخليــة وعضويــة كل من 
وزير الصحة ووزير التربية 
ووزير الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعية ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير اإلعالم ووزير الدولة 

لشؤون الشباب.
وأصــدرت اللجنة العليا 
قراراتهــا بتشــكيل ٤ جلان 
فرعيــة فنيــة لتنفيــذ خطة 
وأهداف احلملة ترفع تقاريرها 
بشكل دوري إلى اللجنة العليا 

ملتابعتها واعتمادها.

استعرض أهداف احلملة الوطنية ورؤيتها التي تقوم على ٣ محاور رئيسية

الشيخ طالل اخلالد مترئسا اجتماع اللجنة العليا ملكافحة املخدرات

على ضرورة العمل الدؤوب 
واملتواصــل لوضع اخلطط 
وتنفيذهــا واحلــرص علــى 
املتابعــة الدوريــة للقضــاء 
على هــذه اآلفة وانتشــارها 
حلمايــة مجتمعنا. كما وجه 
الشيخ طالل اخلالد باإلسراع 
إلنشــاء مركز تأهيلي يضم 
مجموعة من الكوادر الوطنية 
وبالشراكة مع أفضل املختصني 
على مســتوى العالم لتأهيل 
وعالج ضحايا هذه اآلفة من 

أبناء هذا الوطن.

مت فهد جابر العلي الهيئة اإلدارية واملالية بـ «الدفاع» كرَّ
بحضــور وكيــل وزارة 
الشــيخ  بالنــدب  الدفــاع 
د.عبداهللا مشــعل الصباح، 
أقامت الهيئة اإلدارية واملالية 
بوزارة الدفاع، في قاعة الفريق 
الركــن أحمد اخلالــد، حفال 
تكرمييا لوكيل وزارة الدفاع 
بالندب السابق الشيخ د.فهد 
جابر العلي، مبناسبة انتهاء 
مســيرته املهنيــة بالوزارة. 
حضر احلفل لفيف من الوكالء 
املساعدين ومديري اإلدارات، 
وعدد من املسؤولني  واملوظفني 

بالوزارة.
بــدأ احلفل بكلمــة ألقاها 
الشــيخ د.فهد جابــر العلي 

منتسبي الوزارة، وما حتقق 
من إجنازات كبيرة كان بفضل 
جهودهم وأدائهم الواجب بكل 

اقتدار وأمانة، مشــددا على 
أهمية مواصلــة العطاء من 

أجل رفعة وطننا الغالي.
وفــي ختام احلفــل، قدم 
وكيــل وزارة الدفاع بالندب 
الشــيخ د.عبــداهللا مشــعل 
الصباح درعا تذكارية لوكيل 
وزارة الدفاع بالندب السابق 
الشــيخ د.فهد جابــر العلي، 
مؤكــدا أن هــذا التكــرمي هو 
وقفة تقدير وعرفان جلهوده 
الصادقــة، وعطائــه املتميز 
طوال سنوات خدمته، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
والتوفيق والنجاح في مهامه 

القادمة. 

الشيخ د.عبداهللا مشعل الصباح مكرما الشيخ د.فهد جابر العلي

شكر فيها اجلميع، متمنيا لهم 
كل التوفيق والسداد، مؤكدا 
أن تكرميه هو تكرمي جلميع 

وزير الصحة بحث إنشاء مركز متخصص
لعالج «MS» مع أعضاء جمعية التصلب العصبي

عبدالكرمي العبداهللا

التقى وزير الصحة د.أحمد العوضي 
أعضاء مجلس إدارة جمعية التصلب 
العصبي الكويتية، وتطرق اللقاء إلى 
مناقشة تعزيز أطر التعاون مع اجلمعية 

مبا يصب في خدمة املرضى.
كما تناول اللقاء بحث إنشاء مركز 
متخصص لعالج مرض MS، يشــمل 
جميع التخصصات املطلوبة، إضافة 
إلى قسم خاص بالدراسات والبحوث 
والتعــاون لدعــم وتنفيــذ البرامــج 
واملشاريع الهادفة إلى توعية املجتمع 
مبرض التصلب العصبي، وحتســني 
جودة حيــاة املصابــني باملرض على 
الصعيد النفسي والصحي واالجتماعي 
وتوفير سبل الراحة ملساعدة املرضى.

الطرفان ناقشا تعزيز أطر التعاون خلدمة املرضى

د.أحمد العوضي خالل اللقاء مع أعضاء جمعية التصلب العصبي ويبدو د.عبداهللا السند

العلي هنأ نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الدفاع العماني

بعــث وزير الدفاع الشــيخ عبداهللا العلي ببرقية 
تهنئــة إلى نائب رئيس الوزراء لشــؤون الدفاع في 
ســلطنة عمان الشــقيقة شــهاب بن طارق مبناسبة 

الذكرى الـ ٥٢ للعيد الوطني للسلطنة.
وقالت رئاسة األركان في بيان صحافي، إن وزير 
الدفاع أشــاد فــي برقيتــه بعمق العالقــات األخوية 

والتاريخية الراسخة بني البلدين الشقيقني.
وأعــرب وزير الدفاع عن متنياته لســلطنة عمان 
الشــقيقة بدوام التقدم واالزدهار ولقواتها املســلحة 
بالرفعــة والعــزة في ظل القيادة احلكيمة لســلطان 
عمان هيثم بن طارق، داعيا املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناســبة عليه وعلى الشــعب العماني الشقيق 

باخلير واليمن والبركات.

األمير هّنأ سلطان ُعمان بالعيد الوطني
وملك املغرب بذكرى عيد االستقالل

ولي العهد هّنأ سلطان ُعمان بالعيد الوطني
وملك املغرب بذكرى عيد االستقالل

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى أخيه الســلطان 
هيثم بن طارق سلطان عمان 
الشــقيقة، عبــر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة 
الذكــرى الثانية واخلمســني 
للعيد الوطني لسلطنة عمان 
الشــقيقة، مشــيدا سموه في 
هذه املناسبة برسوخ أواصر 
العالقــات األخويــة الوطيدة 
والتاريخية التي تربط الكويت 
الشــقيقة  وســلطنة عمــان 
وباإلجنازات احلضارية البارزة 
التــي حققهــا البلد الشــقيق 
على صعيد مســاره التنموي 
الطموح، متمنيا سموه جلاللته 
موفور الصحة ومتام العافية 
ولســلطنة عمــان الشــقيقة 
وشــعبها الكــرمي املزيــد من 
التقدم والرقي واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة جلاللته. إلى 
ذلك، بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيــه امللك محمد 
السادس ملك اململكة املغربية 

ولــي  بعــث ســمو 
العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئة 
إلــى صاحــب اجلاللــة 
الســادس  امللــك محمد 
اململكــة املغربية  ملــك 
الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه وصادق 
متنياته مبناسبة ذكرى 
عيد االستقالل للمملكة 
املغربية الشقيقة، متمنيا 
ســموه له دوام الصحة 
والعافية وللبلد الشقيق 
كل الرقي والنماء في ظل 
القيادة الرشيدة جلاللته.
كما بعث ســمو ولي 
العهــد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تهنئة 
صاحــب  أخيــه  إلــى 
اجلاللة السلطان هيثم 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ سلطان عمان 
بالعيد الوطني وملك املغرب 

بذكرى عيد االستقالل

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن 
طارق املعظم سلطان عمان الشقيقة مبناسبة ذكرى 

العيد الوطني لبالده.
كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى امللك محمد 
السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة مبناسبة ذكرى 

عيد االستقالل لبالده.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

الشــقيق في املجــاالت كافة، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافيــة وللمملكة املغربية 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد 
من التقــدم واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته.

الشقيقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة ذكرى عيد االستقالل 
للمملكــة املغربية الشــقيقة، 
مشــيدا ســموه باإلجنــازات 
التنمويــة التي حققهــا البلد 

راجيا سموه له موفور 
الصحة ومتــام العافية 
ولسلطنة عمان وشعبها 
التقــدم  كل  الشــقيق 
والنمــاء في ظل القيادة 

الرشيدة جلاللته.

بن طارق املعظم سلطان 
الشقيقة، ضمنها  عمان 
ســموه خالــص تهانيه 
مبناسبة الذكرى الثانية 
واخلمسني للعيد الوطني 
لسلطنة عمان الشقيقة، 

اإلسراع إلنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية لعالج ضحايا املخدرات

وزير الدفاع يطلع على أحد مخططات القوة البرية

ملشاهدة الڤيديو

معاون رئيس األركان: اتخاذ جميع إجراءات 
صرف مكافأة الصفوف األمامية بالقريب العاجل

صرح معاون رئيس األركان العامة 
لهيئة االدارة والقوى البشرية اللواء 
الركــن د.خالد الكنــدري أن جميع 
العســكريين من الضباط وضباط 
الصف واألفراد جار العمل على اتخاذ 
اجــراءات صرف مكافــأة الصفوف 

األمامية لهم.
ونوه اللواء الركن د.خالد الكندري 
إلى أن آلية احتساب األيام المستحقة 
عنهــا المكافأة تشــتمل على األيام 
التي تم العمل بها فعليا سواء كانت 
من ضمــن أيام العمل الرســمي أو 

من ضمن أيام الراحة األســبوعية 
والعطل واإلجازات الرسمية وذلك 
وفقا لقــرار مجلس الوزراء الموقر 
رقم ٦٨٦ ورقم ١١٤٤ والكتاب الصادر 
من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن 
أسوة بزمالئهم العسكريين بالحرس 

الوطني وقوة االطفاء.
وكان قــد أصـــدر وزيــر الدفاع 
الشــيخ عبداهللا العلــي توجيهات 
بســرعة العمــل علــى االنتهاء من 
إجــراءات صرف مكافــأة الصفوف 

اللواء الركن د. خالد الكندرياالمامية.


